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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang

keuangan, yang menghimpun dana dari masyarakat luas atau yang disebut

kegiatan funding.Peranan perbankan dalam dunia perekonomian berperan sangat

penting dalam strategi pembangunan, karena keterkaitannya dengan pengertian

hak sebagai lembaga keuangan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang disebut dengan kredit

sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bank Islam dikenal dengan

pembiayaan.1

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memperhatikan UMKM secara

serius. Karena UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam baik dalam tenaga

kerja yang produktif, mempunyai produktifitas tinggi, dan mampu hidup di sela-

sela usaha besar. UMKM mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan

bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya. UMKM juga mampu

menjadi tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari

usaha besar ke konsisten.2

1 Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 4
2 Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddinn Cara Mudah Mendirikan dan mengelola

UMKM(Bogor: Raih Asa Sukses, 2009),h.6
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Di indonesia, saat ini banyak sekali bermunculan usaha-usaha baru, mulai

dari usaha produksi yang bergerak dalam kegiatan proses perubahan suatu bahan

menjadi produk baru yang mempunyai nilai tambah. Lalu perdagangan yang

bergerak dalam kegiatan memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau

tempat lain yang membutuhkan, misalnya warung, rumah makan, serta usaha yang

bergerak dalam bidang pelayanan atau menjual jasa. Contohnya, salon, bengkel,

biro perjalanan, dan lain-lain. Secara praktik UMKM sering dikaitkan dengan

usaha yang memiliki keterbatasan modal. Tidak jarang jenis usaha ini sering kali

dikaitkan dengan bisnis rakyat kecil. Namun, tidak sedikit yang berawal dari

UMKM kemudian berkembang menjadi perusahaan yang berkembang dan maju.3

Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) merupakan pelaku usaha terbesar

dalam sektor perekonomian yang bergerak dibidang perdagangan maupun jasa.

Pada umumnya masalah yang bergerak dibidang perdagangan maupun jasa. Pada

umumnya masalah yang di hadapi oleh pelaku usaha selain modal, yaitu

diperlukannya tambahan modal usaha guna untuk lebih meningkatkan kualitas

barang, tempat usaha, dan lain sebagainya. Pembiayaan modal kerja syariah

adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk

membiayai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan diperpanjang

sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja

3 Ibid. h.6
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dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan

secara keseluruhan.4

Dapat disimpulkan bahwa melihat banyak nya pelaku usaha kecil

menengah dan melihat besar nya keuntungan yang diterima oleh perusahaan dari

pemberian pembiayaan usaha kecil menengah, yang  berupa perberian

pembiayaan kepada pelanggan. Salah satu Bank Syariah di Indonesia adalah Bank

Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri menjalankan bisnis dengan prinsip

syariah di kendari, dengan memberikan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan

modal kerja mikro yang mulai beroperasi pada 1 Desember 2010 sampai saat ini.

Pembiayaan mikro memberikan pembiayaan dari 10-200 juta rupiah sesuai usaha

dan kemampuan yang di miliki nasabah.

Berdasarkan latar belakang dan mengingat bahwa pentingnya produk

pembiayaan modal kerja untuk meningkatkan pendapatan usaha nasabah, maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan

tersebut dengan mengambil judul “Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal

Kerja Pada Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pada Nasabah, PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pemberian

pembiayaan modal kerja pada tingkat pendapatan usaha mikro kecil menengah

(UMKM), (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari) apakah

4 Adiwarman A. Karim, Bank Islam:Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja
Graha Persada, 2013)h.7
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terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara pembiayaan modal kerja

terhadap peningkatan usaha nasabah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis menarik

merumusakan masalah sebagi berikut :

Apakah pemberian pembiayaan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap

tingkat pendapatan usaha kecil menengah (UMKM) pada bank syariah mandiri

kendari?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

Untuk mengetahui apakah Pengaruh Pemberian pembiayaan modal kerja pada

tingkat pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada Bank Syaria

Mandiri Cabang Kendari sangat berpengaruh signifikan pada tingkat pendapatan

usaha mikro kecil menengah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingn dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perbankan syariah mengenail

pengaruh pemberian pembiayaan modal kerja terhadap tingkat pendapatan usaha

kecil menengah dan dapat digunakan sebagai dasar perluasan penelitian terutama

dibidang manejemen perbankan syariah.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

sarana untuk melatih berfikir ilmiah dengan berdasar pada disiplin ilmu yang

diperoleh pada bangku perkuliahan khususnya lingkup manajemen perbankan

syariah dan menerapkan pada data yag diperoleh dari objek peneitian.

b. Bagi kalangan akademik dan pembaca hasil penelitian ini kiranya dapat

menambah kahsanah perpustakaan dengan referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi objek penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam

memperbaiki diri dan memberikan layanan terbaik bagi nasabah.


